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ilgi: 10/06/2014 Tarihli ve 29026 Sayil1 Resmi Gazetede 1 ay1mlanan Milli 
Bakanhgma Bagh Egitim Kurumlan Yoneticilerinin Gorelvlendirilmelerine 
Yonetmelik. 

Egitim 
ili~kin 

ilimiz genelinde Milli Egitim Bakanhgma Bagh Egitit;n Kurumlannda yonetici 
(mlidlir, mlidur ba~yardimcisi ve mlidlir yardimcisi) olarak I gorev yapanlardan ilgi 
yonetmeligin 27. maddesine gore yoneticilik gorevi sona erenlerl ile ayru yonetmeligin 29. 
maddesine gore yoneticilik normu dii~enlerin , 12/06/2015 tarih' itibariyle gorev siireleri 
tamamlanmi~ olup, bu kapsamda bulunan yoneticilerin i1 ic;inde is ekleri de dikkate almarak 
ihtiyac; bulunan kurumlara ogretmen olarak atamalar! yapilacaktrr. 

Yoneticilik gorev sliresi sona erenlere ait 1iste, alan1ara gore ogretmen ihtiyac1 
bulunan kurum 1istesi ile ba~vuru formu Mlidlirlilgiimiize ait http://nigde.meb.gov.tr 
adresinde yaymlanmi~tir. Listede ad1 gec;en egitim kurumu yoneti~lerinin b~vuru formu ile 
a1anlarmda ihtiyac; bu1unan kurumlara tercih yapmalan gerekmektedir. B~vurular 22-24 
Haziran 2015 tarihleri arasmda yapilacaktlr. Ba~vuru sahipleri en fazla 10 tercihte 
bulunacaklardir. Ba~vuru yapmayan egitim kurumu yoneticileri ile ba~vuru yaptlklan halde 
puan yetersizligi nedeniyle tercihlerine atanamayanlann gorev yerleri Valiligimizce 
belirlenecektir. Atamalarda alanmda ihtiyac; olmas1 ve istemesi halinde kendi kurumunu 
tercih edenlere oncelik verilecektir. Bunun miimkiin olmamas1 halinde ba~vuru sahiplerine 
kendi ilc;elerinde oncelik verilecektir. Aym ilc;ede ve aym bran~ta tercihte bulunanlar arasmda 
ise ogretmenlikteki hizmet puam Ustiinlilgli esas almacakt1r. Alanlannda i1 genelinde ihtiyac; 
olmayan ya da tiim ihtiyac;larm dolmas1 nedeniyle atamas1 yaptlamayan ogretmenler ise 
Valiligimizce norm fazlas1 olarak uygun gorulen kurumlara atanacaklard1r. 

Bilgilerinizi ve ilgililere imza kar~Ihgi duyuru yap1lmasmi h ca ederim. 
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Aynnttlt bilgi i~tin : Halil ALDAl1 ~ef 
Tel: (0 388) 232 32 72 

Faks: (0 388) 232 32 74 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile im zalanmt~Ur. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindena9b6-3e9e-31 bb-9fc9-d24fkodu ile teyit edilebilir. 


